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 ATA NÚMERO VINTE E CINCO DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Aos quinze dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas, reuniu-se 

o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Esmoriz / Ovar Norte, na sala dezasseis da escola 

sede, para dar cumprimento à ordem de trabalhos, conforme segue: 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior.  

Ponto dois: apreciação e aprovação do plano anual de atividades (nos termos da alínea e) do n.º 1, 

do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de julho).  

Ponto três: definição das linhas orientadoras para a elaboração do orçamento (nos termos da alínea 

h) do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de julho).  

Ponto quatro: apreciação da documentação e das linhas orientadoras que enquadram a avaliação 

externa do agrupamento e o envolvimento do Conselho Geral e concatená-las com princípios gerais 

e a lei, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, que republica o Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, em geral, e, mais particularmente, os artigos 13.º, 57.º e 58.º 

 

Estiveram presentes os diferentes membros que constituem este Conselho Geral à exceção 

dos conselheiros António Bebiano, Ana Cunha e Tânia Branco com a devida informação da falta.  

              Antes da Ordem do Dia, o presidente do Conselho Geral deu as boas vindas ao 

representante do Centro Comunitário da Esmoriz, Manuel Monteiro, que de seguida apresentou-se 

e tomou posse, na qualidade de membro cooptado. 

             Procedeu-se, então, à leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade 

pelos membros presentes nessa mesma sessão.  

         Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, procedeu-se à apreciação do Plano Anual de 

Atividades (PAA), tendo o presidente do Conselho Geral referido que o PAA é um vasto documento 

composto por várias peças, algumas das quais já são do nosso conhecimento, tendo de seguida 

perguntado à diretora do agrupamento se os objetivos aqui apresentados correspondem aos do 

Projeto Educativo. A professora Estela Rocha confirmou e pediu a palavra para explicar o formato do 

referido documento, uma vez que foram introduzidas algumas alterações. Nesta explicação, 

destacou-se o seguinte aspeto:  
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- as atividades são publicadas na página do agrupamento no mês anterior à sua execução. Ou seja, a 

agenda vai sendo apresentada à comunidade educativa de forma parcelar e organizada, 

mensalmente. O PAA foi lançado numa plataforma e o relatório de execução vai ser apresentado 

nessa própria plataforma, ao contrário do que acontecia nos anos anteriores. As propostas de 

atividades foram validadas pelos diferentes proponentes e a respetiva avaliação será igualmente 

realizada, por atividade, na plataforma, por cada um dos proponentes. No final do mês de fevereiro, 

será apresentado um relatório com as atividades já executadas até esse momento.  

              Na sequência desta explicação, o professor Rogério Pinto sugeriu que a vinculação às metas 

do Projeto Educativo estivesse visível na plataforma, ao que a professora Estela Rocha retorquiu, 

dizendo que elas aparecem no relatório.   

             O professor Rogério Pinto apresentou, de seguida, uma proposta que sistematize sob uma 

tipologia as atividades do Plano Anual de Atividades com base nos seguintes pressupostos: uma vez 

que o agrupamento já tem experiência de vários Planos Anuais de Atividades, estamos em 

condições de fazer uma tipificação das atividades do plano, a fim de termos uma noção mais exata e 

uma visão mais sistematizada do tipo e da diversidade dessas mesmas atividades. Essa 

sistematização dá uma representação, de imediato quantitativa, distinta do que produzimos ao 

longo do ano, contribui, também, para a “identidade” do agrupamento e funciona como mais um 

instrumento de reflexão interna. Posta à votação, a proposta foi aprovada com dez votos a favor e 

cinco contra. 

               A diretora do agrupamento disse, de seguida, que na página do agrupamento são 

divulgados alguns apontamentos de algumas das atividades pelo que o conselheiro Paulo Ruivo 

lamentou o facto de haver muitas atividades que não aparecem documentadas (com referência 

textual e, ou, fotográfica) no portal do agrupamento, e adiantou, como, por exemplo, a entrega dos 

Diplomas de Mérito. A diretora explicou que os alunos do Curso de Multimédia estão a tratar desse 

processo. A edição das fotografias só agora terminou, o que se compreende, uma vez que estes 

alunos têm outras tarefas e disciplinas. Sinalizou também que, de facto, a comunicação através da 

página do agrupamento apresenta alguns constrangimentos. O agrupamento não dispõe de um 

Departamento de Comunicação, mas sempre que as pessoas enviam notícias, elas são publicadas. O 

presidente do Conselho Geral sugeriu, então, que todos os conselheiros procurassem perceber se há 

atividades que não estão a ser publicitadas e que contribuíssem para a melhoria do Portal. 

             19,15- saiu a conselheira Idalina Silva, conforme previamente informara. 
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Após ter sido posto à votação, o documento PAA foi aprovado por unanimidade. 

             Relativamente ao ponto número três, o presidente do Conselho Geral apresentou um 

documento-proposta com as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento, que foi aprovado 

por unanimidade. Durante a análise deste documento, a diretora expressou, uma vez mais, a sua 

preocupação com a situação financeira pelo que receia não conseguir pagar todas as despesas. 

Quanto ao Fundo Social Europeu, o agrupamento ainda não recebeu, neste ano civil, qualquer 

verba. Por outro lado, o orçamento de estado não cobre todas as despesas do agrupamento, pelo 

que a situação não é nada confortável. Assim, só há autorização para se comprar o que é 

absolutamente indispensável. Para agravar a situação, temos as escolas e respetivos equipamentos 

em “fim vida”.   

           Quanto ao ponto número quatro, o Conselho Geral apreciou a documentação e as linhas 

orientadoras que enquadram a avaliação externa do agrupamento, destacando, para o 

envolvimento do órgão neste processo, aspetos da legislação vigente, nomeadamente o Decreto-Lei 

n.º 137/2012, de 2 de julho, que republica o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, realçando em 

particular os artigos 13.º, 57.º e 58.º. 

Foi igualmente relembrada a agenda de trabalhos relativa a esta ação de avaliação externa 

do agrupamento, nomeadamente a sessão de apresentação a decorrer no dia vinte e um de 

novembro, às nove horas, e a sessão com o Conselho Geral que terá lugar neste mesmo dia, entre as 

onze e as doze horas e trinta minutos.  

            Vinte horas – saiu o conselheiro Marco Botelho, conforme previamente informara.    

            Por fim, a diretora do agrupamento convidou os presentes a comparecerem na cerimónia de 

apresentação do concurso “Português na Palma da Mão”, a decorrer na sexta-feira, dia dezoito de 

novembro  

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que 

eu, Carla Adriana da Piedade Moreira e Santos Pinto, redigi e que, depois de lida e aprovada, será 

assinada por mim e pelo presidente do Conselho Geral. 

 

O presidente: _________________________                     A secretária: _________________________ 
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 ATA NÚMERO VINTE E SEIS DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, reuniu-

se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Esmoriz / Ovar Norte, na sala dezasseis da 

escola sede, para dar cumprimento à ordem de trabalhos, conforme segue: 

Ponto um: apresentação dos novos representantes dos alunos.  

Ponto dois: leitura e aprovação da ata da reunião anterior.  

Ponto três: reformulação da composição das Comissões, por força da presença dos novos 

representantes dos alunos no órgão.  

Ponto quatro: apreciar os resultados do processo de autoavaliação (inerente à alínea k) do n.º 1, do 

artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de julho).  

Ponto cinco: apreciar questões do domínio curricular, seguindo o preceituado nas alíneas m) e n) do 

artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de julho).  

 

Estiveram presentes os diferentes membros que constituem este Conselho Geral à exceção 

dos conselheiros Ana Paula Rodrigues, António Bebiano, Ana Cunha, Sérgio Silva, Idalina Silva, 

Fátima Lopes, Maria Manuela Silva e Tânia Branco com a devida informação da falta.  

          Dando início à Ordem do Dia, o presidente do Conselho Geral deu as boas vindas a todos os 

presentes, em especial aos novos elementos deste órgão, a saber Ana Felícia e Inês Pereira, eleitas 

pelos alunos e para sua representação  

          Procedeu-se, então, à leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade 

dos membros presentes nessa mesma sessão. Foi sugerida a inclusão na ata da hora a que se dá por 

encerrada a reunião, o que foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes. 

         Passando ao ponto três da ordem de trabalhos, procedeu-se, por força da alteração dos 

representantes dos alunos no órgão, à recomposição da Comissão Permanente e da Comissão de 

Acompanhamento da Ação e Avaliação da Diretora. Assim, a conselheira Ana Felícia integrará a 

Comissão Permanente e a conselheira Inês Pereira a Comissão de Acompanhamento da Ação e 

Avaliação da Diretora.  
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       O presidente deste Conselho fez ainda referência à nova redação do documento do PAA, 

analisado neste conselho em reunião anterior, anotando que a sua formulação acolheu as propostas 

sugeridas por este órgão. Este documento foi já enviado a todos os conselheiros. 

Quanto ao ponto número quatro, o Conselho Geral apreciou os resultados do processo de 

autoavaliação (inerente à alínea k) do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de julho). Da 

análise dos respetivos documentos, destacaram-se os seguintes aspetos: 

- Do total dos alunos do Agrupamento, 41,2% beneficia de auxílios económicos no âmbito da ação 

social escolar (ASE). 

- O Agrupamento apresenta igualmente um número representativo de alunos com necessidades 

educativas especiais, sobretudo no 1º e 3º ciclos. 

- Relativamente ao acompanhamento de casos pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

(CPCJ), existe um considerável número de alunos sinalizados no nosso Agrupamento. 

- no âmbito da análise dos dados sobre os resultados escolares, destacam-se, pela negativa, o 2.º 

ano da escola da Estrada. 

- há alguns dados preocupantes quanto à débil qualidade do sucesso relativamente ao sétimo ano e 

nono anos de escolaridade, nomeadamente em disciplinas estruturantes. 

- relativamente à indisciplina, no pré-escolar, verificam-se vinte e dois casos de crianças com 

comportamentos desajustados e cinco crianças com indisciplina grave. No 1º ciclo, destacam-se pela 

negativa, as turmas Gavinho 2/4 e 1º Campo Grande, seguidas de Campo Grande 2º. Porém, a 

maioria das turmas não tem ocorrências a assinalar. No terceiro ciclo, o sétimo ano apresenta mais 

casos de indisciplina.  

         Relativamente ao ponto número cinco, o presidente do Conselho Geral começou por explicar 

que as associações de pais fizeram chegar alguns e-mails e nos quais são colocadas várias questões 

relativas à fórmula de avaliação publicitada no portal do agrupamento. Na sequência, cedeu 

oportunidade à diretora do Agrupamento para prestar os esclarecimentos que entendesse por 

convenientes, uma vez que era conhecedora das questões colocadas pelos pais e encarregados de 

educação. A diretora do Agrupamento interveio, então, dizendo que pouco havia a referir sobre o 

assunto, uma vez que já reunira com a associação de pais que colocou as referidas perguntas, tendo 

esclarecido o assunto. Acrescentou, no entanto, que o processo de avaliação dos alunos foi 

decidido, no âmbito das suas competências, pelo Conselho Pedagógico, após auscultação dos 

Departamentos Curriculares. Relembrou, ainda, que os critérios de avaliação apresentados são 
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referenciais que todos têm de conhecer para avaliar os alunos. O Conselho Pedagógico decidiu 

valorizar o trabalho e a progressão dos alunos, uma vez que o primeiro período corresponde a uma 

fase de adaptação e de arranque do ano letivo. Assim, a alteração do referencial contempla apenas 

esta progressão. 

Pedindo a palavra, o conselheiro Paulo Ruivo começou por referir que tinha feito algumas 

simulações, por exemplo, na disciplina de físico-química do ensino secundário, tendo concluído que, 

se o aluno tiver um azar e as notas descerem no último período, a média desce com esta fórmula, 

pois o terceiro período tem uma ponderação de sessenta porcento em relação aos outros períodos. 

Assim, um aluno que tenha quinze no primeiro período, dezasseis no segundo e doze no terceiro, 

terá, segundo esta fórmula, treze como nota final.  

A diretora do Agrupamento voltou a referir que esta fórmula é apenas um referencial que 

enquadra os limites da avaliação. No entanto, a avaliação não se limita à aplicação desta fórmula. A 

nota que aparece na pauta inclui outras condicionantes. O professor conhece os seus alunos e tem 

outros elementos para o avaliar. Por outro lado, o professor sabe quando um aluno teve um azar ou 

quando simplesmente se desinteressou. Aliás, a intenção do Conselho Pedagógico foi valorizar o 

trabalho dos alunos, em particular os do ensino secundário. Por outro lado, o relatório da avaliação 

externa do Agrupamento aponta como boa prática a transparência dos critérios de avaliação dos 

alunos e o facto de haver uniformização dos princípios e critérios de avaliação. 

O conselheiro Marco Botelho interveio, de seguida, para referir que esta fórmula pode levar 

os professores a cingirem-se estritamente ao “Excel”, o que não é desejável. 

A diretora voltou a reforçar a ideia de que a fórmula está explícita para todos, mas cada 

professor tem o seu juízo próprio. O todo é mais do que a soma das partes. O professor trabalhou 

um ano com aquele aluno, conhece-o bem e faz então a sua proposta em Conselho de Turma. Por 

outro lado, o próprio Conselho de Turma pode sempre alterar esta nota proposta pelo professor.  

De seguida, interveio a conselheira Inês Pereira, representante dos alunos, para acrescentar 

que essa questão da subjetividade da nota está contemplada no domínio sócio-afetivo.  

Tomando a palavra, o presidente do Conselho Geral começou por dizer que analisou esta 

questão e, projetando um quadro com a valoração/peso dos testes em cada disciplina e por ciclo, 

concluiu que os testes têm, na avaliação do domínio cognitivo de cada período letivo, um peso de 

sessenta porcento, em média, no primeiro ciclo, de setenta porcento, em média, nos 2º e 3º ciclos, 

e valores que vão dos setenta a noventa porcento no ensino secundário. Ora, quando se defende 
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que é neles que se baseia a objetividade da avaliação e tornando-se eles incontornáveis, quer pelo 

seu registo no suporte informático Inovar, quer pelo facto de serem «peças públicas» a partir do 

momento que são entregues pelo professor ao aluno, com este peso, os testes vinculam e 

determinam de modo decisivo todos os intervenientes e a avaliação. Assim, esta fórmula, por 

aleatoriamente interferir com valores Y, X e Z por cento, perverte a avaliação dos alunos, tanto 

podendo sobrevalorizar resultados como prejudicar (como demonstram os pais com o exemplo 

apresentado). A valorização de sessenta porcento da nota do terceiro período é incompreensível, 

pois baseia-se, nomeadamente, na ideia de que se pretende valorizar o trabalho dos alunos. Ora tal 

parte de uma presunção e nunca poderemos presumir que os alunos vão ter melhores ou piores 

resultados no terceiro período, nem no segundo (ou neste ou naquele outro qualquer). Isso não é 

mais do que mera subjetividade (contrária à ideia da objetividade proclamada e procurada e, já 

agora, desejada). Por outro lado, a lei refere que se um aluno faltar no último período, fica com a 

nota do segundo período. Ora, por força desta fórmula, esse aluno vai ainda ficar em maior 

desigualdade de circunstâncias face aos demais, porque, não frequentando o terceiro período, não 

poderá, por isso, ter a hipótese de trabalhar para uma outra avaliação (seja melhor ou pior); resta-

lhe ficar prisioneiro da classificação do segundo período e assim vê-la (hiper)valorizada sessenta 

porcento (?), seja ela qual for (para o bem ou para o mal).  

De novo interveio a professora Estela Rocha para relembrar que a questão da avaliação está 

a ser discutida em sede própria, ou seja, nos Departamentos. Os Departamentos debateram esta 

questão e posteriormente cada disciplina definiu os critérios específicos (por exemplo, o peso dos 

testes, o tipo de testes, etc.). No ano passado cada Departamento tinha a sua fórmula própria e isto 

passou despercebido. Este ano, o Conselho Pedagógico deliberou que não era correto haver tanta 

diferença e optou por chegar a um consenso na forma de avaliar. Das quatro formas de avaliar, o 

Conselho Pedagógico decidiu desta maneira. Por outro lado, relembrou que a avaliação é da 

competência do Conselho Pedagógico, cujo principal objetivo foi libertar os alunos que trabalharam 

menos no início do ano ou aqueles a quem o primeiro período não correu tão bem, principalmente 

porque não conheciam os professores.  

De novo interveio o professor Rogério Pinto para expressar a sua discordância, pois, 

continua-se a insistir em meras presunções e face às decisões tomadas e aos testes e seus pesos 

como fundamentos da avaliação, os professores vão ficar “agarrados” à folha do excel e, 

consequentemente, esta fórmula perverte os processos e interfere nas classificações, interferindo 
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também, por exemplo, no que foi decidido no seu departamento, quanto aos vários domínios da 

avaliação das disciplinas que o compõem, e que se trata “apenas” do departamento mais 

transversal do agrupamento. Continuou questionando quais os argumentos e fundamentos que 

levaram a optar por estes diferentes pesos dos períodos e entre períodos. Por outro lado, anotou 

que se esta fórmula, mesmo em tese, prejudicar ou beneficiar um aluno, estão ela deverá ser 

questionada, pois, além do mais, não cuidará da equidade entre os alunos (hipervalorizando, 

aleatoriamente, resultados positivos ou negativos). Por isso, o Conselho Pedagógico deverá ter os 

fundamentos e ponderação bem sustentados desta opção.  

A conselheira Inês Pereira acrescentou que, com esta ponderação, o peso do domínio 

cognitivo do primeiro período vai-se diluir muito. Os alunos podem até concluir que o primeiro 

período não vai contar para nada. 

            20,40h – saiu o conselheiro Marco Botelho, conforme previamente informara.  

Em face do debate, das questões levantadas e da complexidade da questão, o presidente do 

órgão, professor Rogério Pinto, propôs, de seguida, que o Conselho Pedagógico faculte os 

fundamentos para os critérios de avaliação, em particular para a adoção desta fórmula em questão 

e para a sua compreensão.  

Pedindo para intervir, a conselheira Maria João Marques foi de opinião que se estava a 

desvalorizar o trabalho dos departamentos. O que existia antes (critérios diferentes para as diversas 

disciplinas) não era correto. O Conselho Pedagógico, após ampla análise, chegou a uma conclusão e, 

concorde-se ou não com ela, deveremos aceitá-la. 

O presidente do conselho geral sublinhou que não se trata de desvalorizar a ação de nenhum 

órgão, antes pelo contrário, trata-se de harmonizar, de salvaguardar decisões tomadas e de 

esclarecer devidamente o que está a levantar dúvidas. Assim, não pondo em causa o labor do 

daquele órgão, e até também por isso, o presidente do Conselho Geral propôs, então, que o 

Conselho Pedagógico apresente os fundamentos que levaram à decisão de aplicar uma média 

ponderada e a sustentação da construção e da definição da fórmula para apuramento da 

classificação final do domínio cognitivo. A proposta foi aprovada por maioria, com oito votos a favor 

e três votos contra. 

            Por fim, a diretora do agrupamento, disse que, enquanto presidente do Conselho Pedagógico, 

iria levar esta questão a esse órgão, aduzindo, ainda, que o Conselho Pedagógico não iria conseguir 

acrescentar muito mais ao que já tinha dito nesta reunião. 
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E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte horas e cinquenta e cinco 

minutos, e da qual se lavrou a presente ata que eu, Carla Adriana da Piedade Moreira e Santos 

Pinto, redigi e que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente do Conselho 

Geral. 

 

O presidente: _________________________                     A secretária: _________________________ 
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 ATA NÚMERO VINTE E SETE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, reuniu-se 

o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Esmoriz / Ovar Norte, na sala dezasseis da escola 

sede, para dar cumprimento à ordem de trabalhos, conforme segue: 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.  

Ponto dois: Apreciar e aprovar o relatório de contas de gerência, nos termos da alínea j), do ponto 

1. do artigo 13.ª, do decreto-lei n.º DL 137/2012, de 2 de Julho.  

Ponto três: Apreciar o relatório periódico de execução do plano anual de atividades, nos termos da 

alínea f), do ponto 1. do artigo 13.ª, do decreto-lei n.º DL 137/2012, de 2 de Julho. 

Ponto quatro: Apreciar o relatório da avaliação externa do Agrupamento, realizada pela equipa de 

avaliação da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, na sequência da visita efetuada entre 21 e 25 de 

novembro de 2016.  

Ponto cinco: Aferir e deliberar sobre os procedimentos a tomar no sentido de dar o melhor 

cumprimento ao previsto nos pontos 2. e 3., do artigo 25.º do Decreto–Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto–Lei n.º 137/2012, de 2 de julho. 

 

Estiveram presentes todos os membros que constituem este Conselho Geral. 

             Dando início à Ordem do Dia, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, que foi 

aprovada por unanimidade dos membros presentes nessa mesma sessão. 

             Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente do conselho geral começou por 

agradecer aos elementos da Comissão Administrativo-Financeira (CAF) o trabalho desenvolvido de 

prévia análise do relatório da conta de gerência e elaboração do respetivo parecer. 

De seguida a representante da CAF, Isabel Coutinho, procedeu à leitura do relatório 

elaborado pela CAF. 

Pedindo a palavra, a diretora do Agrupamento salientou os seguintes aspetos: 

- Nos últimos anos, tem havido um aumento sucessivo do peso com o pessoal (docente e não 

docente) no orçamento do agrupamento, o que se compreende, pois a educação é uma área em 

que as pessoas (pessoal docente e não docente) correspondem às “máquinas”, enquanto que os 

alunos são a “matéria-prima”. 
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- Dada a elevada faixa etária do pessoal, o número de pessoas em situação de baixa médica é 

bastante alto, o que aumenta os custos, uma vez que há a correspondente substituição do pessoal 

docente.  

- Uma vez mais se verifica um corte nos orçamentos de Estado e de compensação de receita. 

- O custo geral por aluno tem aumentado ligeiramente, pois temos menos 123 alunos e mais 

professores, em virtude das substituições atrás referidas. Por outro lado, pelo facto de termos 20 

alunos na Unidade de Multideficiência, o rácio aluno/ professor diminuiu.  

- Este ano é o primeiro em que temos uma contabilidade nova, pelo que houve algumas alterações 

na tipificação das rubricas.  

- Uma vez que o Agrupamento conta com pessoal não docente que colabora nas obras de reparação 

e conservação, tem-se contratualizado este tipo de serviços ao mínimo, pelo que a rubrica “Outros 

bens” refere-se essencialmente aos artigos para as referidas reparações. 

Na sequência desta análise do relatório de contas de gerência, o presidente do conselho 

geral propôs um voto de apreço à CAF e ao Conselho Administrativo do agrupamento assim como 

aos funcionários que se ocupam com a conservação e reparação das escolas, os quais foram 

aprovados por unanimidade. 

Terminada a apreciação exaustiva do documento, o Conselho Geral aprovou, por 

unanimidade, o relatório de contas de gerência.          

Quanto ao ponto número três, o presidente do Conselho Geral começou por referir que o 

documento em apreço inclui uma nova apresentação dos dados decorrente das propostas 

emanadas por este órgão e que permitem outras ilustrações e demonstrações da forma como o 

plano anual de atividades (PAA) é concretizado e, por consequência, uma apreciação não só sobre a 

forma como quantitativamente se distribuem as atividade e ações, mas também apreciações mais 

qualitativas das mesmas. 

Pedindo para intervir, a diretora do Agrupamento salientou que o novo formato do relatório 

deriva do facto de o plano anual de atividades ter sido elaborado em moldes diferentes, através da 

plataforma INOVAR. Cada proponente insere a atividade e posteriormente o coordenador de 

departamento procede à sua aprovação. Por outro lado, quem dinamiza a atividade também a 

avalia na referida plataforma. 

Prosseguindo na análise do documento, o presidente salientou alguns aspetos, a saber:  
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- os objetivos do Projeto Educativo com maior número de atividades aos mesmo vinculadas são, por 

ordem decrescente, 08 (Identificar metodologias, estratégias e atividades potenciadoras da 

valorização da cultura escolar pelos alunos), 14 (Rentabilizar o “saber de experiência feito” nas 

vertentes do Ensino Experimental, das Visitas de Estudo, do Desporto e outras vivências 

enriquecedoras para os alunos e professores), 2 (Melhorar a qualidade do sucesso e da formação dos 

alunos, articulando os vários níveis e ciclos de ensino), 12 (Otimizar a preocupação com a formação 

integral dos alunos, com as medidas de apoio aos alunos facilitadoras do sucesso de todos os alunos) 

e 18 (Definir estratégias promotoras da educação para a cidadania enquanto área transversal 

passível de ser abordada em todas as áreas curriculares).  

- as estruturas com maior percentagem de atividades foram os Estabelecimentos do primeiro 

ciclo/Jardins de Infância, seguidas do Desporto Escolar e do Departamento de Línguas. 

- as atividades desportivas foram as realizadas em maior número, seguidas das atividades de 

comemoração e dos espetáculos culturais e pedagógicos. 

- na distribuição das atividades por ano de escolaridade, verifica-se que os alunos do primeiro ciclo 

foram os principais destinatários, seguidos dos alunos do 8º e 9º anos. 

- quanto ao grau de consecução das atividades avaliadas, verifica-se que a maior parte das 

atividades apresenta o grau 5 (que representa o cumprimento integral dos objetivos) seguindo-se o 

grau 4.  

- relativamente aos aspetos menos bons e/ou a melhorar, salienta-se a fraca adesão dos alunos em 

determinadas atividades (pelo que será importante percebermos as razões subjacentes) assim como 

as dificuldades ao nível de infraestruturas e/ou de espaços, bem como, pontualmente, a dificuldade 

de adesão dos docentes. 

A diretora do agrupamento interveio para acrescentar que, apesar da fraca adesão de alguns 

alunos a algumas das atividades, a avaliação é positiva por parte daqueles que participaram. Por 

outro lado, elogiou a postura/ comportamento dos alunos durante as várias atividades, deixando, 

por esta via, uma boa imagem do agrupamento, bem como a prestação e desempenho dos nossos 

alunos em diferentes atividades e projetos que ocorrem fora dos muros das escolas e destacou a 

ainda recente participação, com reconhecido mérito, no Parlamento de Jovens, em que esteve 

presente, justamente, a representante dos alunos nestes Conselho, a aluna Ana Felícia. Estes factos 

dignos de registo foram alvo de votos de apreço pelo conselho geral e, assim, a professora Estela 
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Rocha pediu às conselheiras Inês Pereira e Ana Felícia, representantes dos alunos, que 

transmitissem este nosso louvor aos alunos envolvidos nas referidas atividades. 

Retomando a análise do relatório de avaliação semestral do plano anual de atividades, o 

professor Rogério Pinto aludiu ainda aos dados de utilização das bibliotecas escolares. Novamente a 

diretora do agrupamento interveio para acrescentar que o concelho funciona em rede, pelo que os 

livros viajam pelo concelho de acordo com as requisições feitas pelos utentes das bibliotecas 

escolares. 

Por fim, o presidente do conselho geral formulou um voto de apreço a todos quantos 

contribuem para a concretização deste plano anual de atividades, nomeadamente os professores, 

técnicos operacionais, pais e encarregados de educação, alunos e parceiros, o que foi corroborado 

pelos membros do órgão, ficando a senhora diretora de o comunicar nomeadamente ao conselho 

pedagógico do agrupamento.  

O presidente do conselho geral seguiu anotando a importância do PAA na sua relação com o 

Projeto Educativo (PE) e como elemento fulcral da sua concretização pelo que, em coerência, a 

apreciação em apreço do PAA consubstancia também um momento de acompanhamento e 

avaliação da execução do PE. Aduziu que, tratando-se de um relatório intercalar, verificámos, como 

já anotáramos, que há objetivos do PE com maior «cobertura» do que outros, sem descurar o facto 

de vários terem a qualidade de serem transversais, pelo que, no final do ano letivo, dever-se-á 

avaliar, então, o grau de consecução de todos os objetivos e as razões associadas a esses resultados.  

         Relativamente ao ponto número quatro, procedeu-se à apreciação do relatório da avaliação 

externa do Agrupamento, realizada pela equipa de avaliação da Inspeção-Geral da Educação e 

Ciência. Da apreciação foram salientados os pontos fortes e as áreas a melhorar. Este documento 

funciona como instrumento de identificação e alerta para os aspetos a melhorar, nomeadamente os 

resultados académicos, o comportamento dos alunos, o aprofundamento do trabalho cooperativo 

entre os docentes e a definição ou redefinição e instituição de metas objetivas e pertinentes, 

promotoras da eficácia dos planos de ação de melhoria. A avaliação final atribuída, Bom, remete-

nos para uma posição charneira da escala, pelo que teremos que canalizar os nossos esforços 

prioritariamente para as áreas a melhorar, sem descurar as demais. 

A conselheira Maria João Marques referiu que estamos a formar equipas para elaborar um 

plano de melhoria, tendo a diretora acrescentado que já tinha desencadeado todos os 

procedimentos para que no próximo ano letivo se dê início a este Plano de Melhoria. Assim, o 
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Conselho Pedagógico já delineou uma estratégia, tendo proposto aos departamentos a seleção dos 

elementos que vão integrar os diferentes grupos de trabalho para cada um dos itens a melhorar. 

Numa segunda fase, pretende-se trazer outros membros da comunidade educativa (pais, autarquia, 

e demais parceiros) com vista à captação de novas ideias e sinergias. Por fim, referiu que o 

agrupamento está igualmente a trabalhar a questão dos perfis dos alunos, os quais foram 

recentemente aprovados pelo Conselho Pedagógico. 

O presidente do conselho geral sublinhou que qualquer plano de melhoria deverá saber o 

que se pretende melhorar para depois se definir com clareza as estratégias de ação, as atividades a 

desenvolver e os mais diversos meios ou recursos a alocar. Para tanto anotou que as ações 

educativas, nomeadamente as de ensino e de aprendizagem, deverão ter a priori a presidir-lhes a 

definição de perfis, acompanhados pela determinação de indicadores ou descritores de desempenho 

que, em conjunto, estabelecem critérios de avaliação e com os quais se «medem», depois, os níveis 

de desempenho dos alunos, por exemplo. E será em face desta maior ou menor distância entre os 

níveis de desempenho e os perfis definidos, e apoiados nos descritores de desempenho, que se 

estabelecem os planos de melhoria, isto é, os «caminhos a seguir», como e com que meios, para nos 

aproximarmos daqueles perfis de referência. 

A diretora do agrupamento referiu que esta tarefa da definição dos perfis, nalguns casos, já 

estava feita e, noutros, está em curso. 

 Antes de passar ao ponto cinco, o presidente do conselho geral referiu constrangimentos 

condicionadores da marcação da próxima reunião do órgão que recomenda a presença de todos os 

conselheiros, tendo em vista o melhor cumprimento aos pontos 2. e 3., do artigo 25º do Decreto-Lei 

nº75/2008, de 22 de abril, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de 

Julho. Após acordo com a senhora diretora sobre o prazo limite da sua resposta, dezassete horas do 

dia 3 de abril, para informar da sua disponibilidade ou indisponibilidade para a recondução no 

cargo, ficou decidido que a próxima reunião terá lugar no dia três de abril, às dezoito horas e trinta 

minutos.  

 Estando de saída, a diretora do agrupamento convidou todos os presentes a participarem 

nas atividades comemorativas do Dia do Agrupamento, em qualquer das escolas, a decorrer nos 

dias três e quatro de abril, destacando o momento solene do hastear da Bandeira. 
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20,00h – saiu a conselheira Carla Adriana Pinto, conforme previamente informara bem como a 

diretora do agrupamento, dando sequência à redação da presente ata a conselheira Idalina Silva, 

conforme o regimentalmente estabelecido.  

Após a saída da diretora, deu-se sequência à reunião sob o ponto cinco da ordem de 

trabalhos. Deste modo, procedeu-se à aferição dos procedimentos a tomar no sentido de dar o 

melhor cumprimento aos pontos 2. e 3., do artigo 25º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de Julho.  

O Presidente do conselho geral começou por informar que, para que não restassem dúvidas 

quanto aos procedimentos a tomar, pedira informação à Senhora Diretora-Geral da Administração 

Escolar, dando, da mesma, conhecimento aos conselheiros. Prosseguiu, lembrando que a Comissão 

de Acompanhamento da Ação e Avaliação da Diretora reunira no dia 21 de março para preparar a 

questão a colocar à diretora sobre o seu interesse, ou não, para a recondução no cargo, informação 

prévia e imprescindível a fornecer a este órgão para a necessária consecução do legalmente 

previsto. Aproveitou para agradecer àquela Comissão a disponibilidade e a colaboração e 

acrescentou que o conselho geral se tiver de deliberar sobre a recondução, esta decisão é tomada 

por maioria absoluta dos membros em efetividade de funções. Caso a diretora não seja candidata à 

recondução, ou a deliberação deste conselho não satisfaça aquele requisito legal, passar-se-á de 

imediato aos procedimentos convenientes à abertura de concurso para candidatos ao cargo de 

diretor. 

O presidente apresentou então a proposta elaborada pela Comissão de Acompanhamento 

da Ação e Avaliação da Diretora que foi retificada nesta reunião e que resultou na seguinte redação 

final:  

“ O Conselho Geral na sua reunião de 28 de Março de 2017, no sentido de dar o melhor 

cumprimento ao previsto nos pontos 2 e 3, do artigo 25º do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, 

na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de Julho, mandatou, o seu 

presidente para que venha, junto de Vª Ex.ª, solicitar:  

1. que informe o Conselho geral se está ou não interessada em ser reconduzida no 

cargo de diretora deste agrupamento de Escola de Esmoriz/Ovar Norte nos termos da lei que lhe 

superintende; e 
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2. que a proposta a esta solicitação seja formalmente comunicada ao presidente do 

Conselho Geral até às 18 horas do dia 3 de Abril de 2017, conforme concordância de Vª Ex.ª 

consultada, manifestada na reunião magna do conselho geral realizada naquele mesmo dia 28 de 

Março.” 

Por fim, o presidente do conselho informou que a diretora lhe dissera no início desta reunião 

que acabara de lhe enviar a resposta do conselho pedagógico à solicitação emanada da última 

reunião do conselho geral no sentido de que fornecesse os fundamentos da avaliação dos alunos e 

particularmente da fórmula aprovada pelo conselho pedagógico e alvo de questionamentos. 

Acrescentou que iria reencaminhar essa resposta para todos os conselheiros e que, em face da 

complexidade da questão, iria convocar a Comissão Permanente para prévia análise daquela 

resposta e apresentação do resultado da mesma em conselho geral, sem embargo de, no entanto e 

entretanto, todos os conselheiros terem a faculdade de aduzir sugestões, achegas e propostas.  

A conselheira Maria João Marques reiterou que este assunto seja debatido em conselho 

geral, não se confinando só à Comissão Permanente. O presidente esclareceu que esse era, 

naturalmente, o objetivo final e que a reunião da Comissão Permanente não corresponde mais do 

que a uma estratégia de ação para prévia análise daquela resposta e no sentido de estruturar essa 

discussão final, como o fazem outras Comissões acerca de outros assuntos. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte e horas e trinta minutos, e da 

qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Carla Adriana 

da Piedade Moreira e Santos Pinto, até ao momento em que a redigi, e assinada por mim, Idalina 

Maria Reis Sá Silva, que a redigi na sequência da saída da conselheira e secretária desta reunião 

antes referida, e pelo presidente do Conselho Geral. 

 

As Secretária: ________________________________ e _________________________________ 

 

O presidente: ________________________________________ 
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 ATA NÚMERO VINTE E OITO DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta minutos, 

reuniu-se extraordinariamente o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Esmoriz / Ovar 

Norte, na sala dezasseis da escola sede, para dar cumprimento à ordem de trabalhos, conforme 

segue: 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: dar cumprimento ao previsto nos pontos 2. e 3., do artigo 25.º do Decreto–Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto–Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho.   

Estiveram presentes todos os membros que constituem este Conselho Geral. 

             Dando início à Ordem do Dia, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, que foi 

aprovada por unanimidade. 

 Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente do Conselho Geral começou 

por relembrar que tinha enviado os documentos que enquadram esta situação de recondução da 

diretora. De seguida, e como ninguém solicitou qualquer pedido de esclarecimento, abriu a missiva 

em que a diretora deste grupamento de escolas, Dr.ª Maria Estela Tomé da Rocha, dava 

conhecimento da sua disponibilidade para ser reconduzida no cargo, conforme lho faculta a lei. Nos 

termos da mesma lei, o Conselho Geral deliberou, por voto individual e secreto, sobre essa mesma 

recondução, tendo o resultado dessa deliberação sido o seguinte: 

Quinze (15) votos a favor da recondução no cargo; 

Cinco (5) votos contra a recondução no cargo; e 

Um (1) voto nulo. 

             Perante estes resultados, o Presidente do Conselho Geral acrescentou que iria informar a 

Dr.ª Maria Estela Tomé da Rocha de que foi reconduzida no cargo de diretora do agrupamento de 

escolas de Esmoriz Ovar Norte, com as devidas felicitações e votos de mandato bem-sucedido, já 

que o seu sucesso será também do agrupamento. 

  E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cerca das dezanove horas e trinta 

minutos, da qual se lavrou a presente ata que eu, Carla Adriana da Piedade Moreira e Santos Pinto, 

redigi e que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente do Conselho Geral. 

 

O presidente: _________________________       A secretária: _________________________ 
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 ATA NÚMERO VINTE E NOVE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta 

minutos, reuniu-se extraordinariamente o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Esmoriz / 

Ovar Norte, na sala dezasseis da escola sede, para dar cumprimento à ordem de trabalhos, 

conforme segue: 

Ponto um: leitura e aprovação da ata da reunião anterior. 

Ponto dois: apreciar a resposta dada pelo conselho pedagógico ao conselho geral, de acordo com a 

deliberação tomada na reunião deste órgão, realizada no dia 21 de fevereiro de 2017, a questões do 

domínio curricular, seguindo o preceituado no artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, nomeadamente 

o determinado nas alíneas m) e n) do ponto 1., e no ponto 3.. 

Estiveram presentes os diferentes membros que constituem este Conselho Geral à exceção 

dos conselheiros Manuel Monteiro, Ana Paula Rodrigues, Ana Cunha, Marco Botelho, Sérgio Silva, 

Idalina Silva e Manuela Silva, com a devida informação da falta. 

             Dando início à Ordem do Dia, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, que foi 

aprovada por unanimidade. 

 Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente do Conselho Geral fez o 

enquadramento da análise desta questão, começando por relembrar que não está em causa 

nenhum conflito institucional ou entre órgãos, mas somente uma tentativa de melhoria. Recebida a 

resposta do Conselho Pedagógico, a Comissão Permanente reuniu no dia vinte e seis de abril, tendo 

elaborado o documento “APRECIAÇÃO DA RESPOSTA DADA PELO CONSELHO PEDAGÓGICO AO CONSELHO 

GERAL, DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO TOMADA NA REUNIÃO DESTE ÓRGÃO, REALIZADA NO DIA 21 DE 

FEVEREIRO DE 2017”, o qual foi enviado a todos os conselheiros no dia três de maio. Nessa reunião, a 

Comissão Permanente procurou cruzar a resposta enviada pelo Conselho Pedagógico com os vários 

documentos presentes no Portal do Agrupamento, tendo por fim apresentado algumas propostas 

que passarão a recomendações se o órgão as aprovar. 

De seguida, foi aberto um período para análise / apreciação da resposta do Conselho 

Pedagógico e da proposta de apreciação feita pela Comissão Permanente. Assim, a conselheira 

Isabel Coutinho, começou por afirmar que lhe parecia que o trabalho que o Conselho Pedagógico 

tinha tido não estava a ser validado, parecendo, por outro lado, que os pais não estão a confiar no 

trabalho dos professores. O presidente do Conselho Geral interveio para dizer que não se trata de 
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uma questão de confiança no trabalho dos professores. O que está em causa é a fórmula, 

acrescentando que, quando o Conselho Pedagógico decidiu introduzir esta fórmula, teve por base 

alguns critérios. O Conselho Geral apenas pretende saber quais os critérios que fundamentam esta 

fórmula. Na resposta dada à questão formulada por este órgão, o Conselho Pedagógico cingiu-se a 

dizer que decidiu por maioria sem explicar o porquê dessa decisão. Por outro lado, esta questão da 

avaliação “está na praça”, pelo que não a podemos ignorar.  

A conselheira Maria João Marques interveio de seguida para acrescentar que a questão da 

avaliação “está sempre na praça”. Todos os professores tentam ser claros e objetivos. No entanto, a 

avaliação tem sempre a sua dose de subjetividade. Prosseguindo, relembrou que, no ano letivo 

anterior, havia três formas de avaliação. Este ano, o Conselho Pedagógico pretendeu aferir os 

critérios e chegar a uma única forma. Por outro lado, concordou que, de facto, o Conselho 

Pedagógico não tinha respondido à pergunta formulada pelo Conselho Geral, ou antes, a resposta 

tinha sido muito vaga, não apresentando a base que sustentou a adoção daquela fórmula. Não 

obstante, é de opinião que não devemos pôr em questão as decisões do Conselho Pedagógico.   

Em resposta a esta intervenção, o presidente do Conselho Geral afirmou que não existem 

órgãos intocáveis, nem mesmo o Conselho Geral. 

A conselheira Carla Adriana afirmou que a questão da fórmula para apuramento da 

classificação final nunca tinha sido colocada à apreciação dos Departamentos, tendo as conselheiras 

Tânia Branco e Isabel Valverde acrescentado que a mesma tinha sido imposta.  

Prosseguindo nesta análise, o presidente do Conselho Geral defendeu que, partindo do 

princípio que o Conselho Pedagógico define os critérios de avaliação com base nas propostas dos 

Departamentos, este órgão não pode exigir que o perfil da disciplina de Português seja igual ao de 

Matemática ou Educação Física, daí que os descritores também são diferentes. Por outro lado, 

verifica-se que se dá um grande peso aos testes e se aplica uma fórmula que é vinculativa. Ou seja, a 

conjugação do número de testes, peso dos testes e da fórmula transforma a questão da avaliação 

numa problemática que, inclusivamente, coloca os pais a fazerem simulações. Não estando, todavia, 

em causa, o trabalho do Conselho Pedagógico. 

A diretora do Agrupamento interveio de seguida, começando por dizer que não iria repetir o 

que já tinha dito anteriormente, mas que gostaria de dar algumas notas, a saber:  

- na avaliação há sempre uma fórmula. Dirigindo-se às conselheiras Ana Felícia e Inês Pereir, 

representantes dos alunos, a diretora reafirmou que os alunos são sempre avaliados por uma 
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fórmula, pois todos os grupos disciplinares sempre tiveram uma fórmula para avaliarem os seus 

alunos. 

- relativamente aos perfis de desempenho, houve departamentos que concluíram e aprovaram os 

sues perfis no fim do ano letivo anterior. Infelizmente, no presente ano letivo, há alguns 

coordenadores que, por questões de saúde, estão a faltar, o que atrasou este processo. 

- os critérios de avaliação são do conhecimento geral desde maio de dois mil e dezasseis. Nessa 

altura, não se conseguiu o consenso em determinados aspetos, pelo que, este ano, foi-se a votação. 

Das duas propostas em análise, aquela foi a que reuniu mais consenso. Terminou dizendo que este 

problema surgiu apenas em fevereiro de dois mil e dezassete, pelo que lamenta que as dúvidas não 

tivessem sido apresentadas em tempo oportuno. 

 De seguida, a conselheira Carla Adriana pediu a palavra para esclarecer os presentes 

relativamente à questão da fórmula. De facto, sempre houve uma fórmula para avaliação dos 

alunos. O que está aqui em questão é a ponderação atribuída a cada um dos períodos para 

apuramento da classificação final do domínio cognitivo.  

 Retomando a palavra, o presidente do Conselho Geral reafirmou que a questão da avaliação 

não diz respeito apenas aos Departamentos e ao Conselho Pedagógico pelo que o Conselho Geral 

não está inibido de tratar estas questões. Por outro lado, contestou a afirmação da senhora diretora 

segundo a qual nunca recebeu qualquer dúvida atempadamente, informando que, em devido 

tempo, colocou as suas dúvidas não só à Coordenadora do seu Departamento, mas também ao 

próprio Departamento, tendo este assumido como suas, as dúvidas por si expostas. Mais 

acrescentou que tinha pedido esclarecimentos e colocado questões concretas, não tendo, no 

entanto, obtido qualquer reposta por parte da direção. 

 Interveio, estão, o conselheiro António Bebiano, começando por dizer que apenas tinha lido 

os documentos de maneira superficial, pelo que tem uma visão “de fora” relativamente a estes 

assuntos em análise. Por um lado, este conselho tem toda a legitimidade para pedir esclarecimentos 

e ser esclarecido. Por outro lado, está convicto que o Conselho Pedagógico decidiu de forma 

legítima. Assim, a questão é simples: o Conselho Pedagógico tem que responder cabalmente, 

esclarecendo os membros deste órgão. Acrescentou, ainda, que, não retirando esse direito 

enquanto professor, uma vez que tinha essas dúvidas na altura, deveria o presidente do Conselho 

Geral ter colocado essas mesmas dúvidas neste órgão.  

 Pedindo a palavra, o conselheiro Américo Dias perguntou aos presentes qual deverá ser a 

atuação de um professor que chegue à conclusão que a fórmula prejudica os seus alunos. 
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 De novo interveio a Diretora do Agrupamento para reafirmar que os critérios de avaliação 

são referenciais para que o professor elabore a sua proposta de avaliação. No entanto, a nota final é 

sempre atribuída pelo Conselho de Turma. O professor não tem uma responsabilidade direta. Aliás, 

em caso de pedido de revisão de nota, o professor tem de prestar esclarecimentos adicionais, mas o 

Conselho de Turma é que responde.   

 Por fim, tomou a palavra o conselheiro Paulo Ruivo para acrescentar que existem muitos 

professores que discordam desta fórmula pelo que ela não reflete a opinião de todos os docentes. 

 Em jeito de conclusão, o presidente do Conselho Geral afirmou que o órgão solicitou uma 

resposta ao Conselho Pedagógico, a qual foi dada. A Comissão Permanente elaborou um 

documento, que deve ser entendido como um contributo construtivo, para ser analisado pelo 

Conselho Geral, pelo que propôs a sua aprovação a fim de que possa ser enviado ao Conselho 

Pedagógico para que atenda, ou não, às recomendações nele emanadas. Posta a votação, a 

proposta foi aprovada por treze votos a favor e um voto contra. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cerca das vinte horas e trinta minutos, 

da qual se lavrou a presente ata que eu, Carla Adriana da Piedade Moreira e Santos Pinto, redigi e 

que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelo presidente do Conselho Geral. 

 

O presidente: _________________________       A secretária: _________________________ 
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 ATA NÚMERO TRINTA DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta e 

cinco minutos, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Esmoriz / Ovar Norte, na 

sala dezasseis da escola sede, para dar cumprimento à ordem de trabalhos, conforme segue: 

 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.  

Ponto dois: Apreciar a execução do Projeto Educativo (nos termos da alínea c) do nº1, do artigo 13º, 

do DL 137/2012, de 2 de Julho. 

Ponto três: Apreciar os resultados do processo de autoavaliação, (inerente à alínea k), do nº1, do 

artigo 13.º, do decreto-lei n.º DL 137/2012, de 2 de Julho. 

Ponto quatro: Aprovar o mapa de férias da diretora (nos termos da alínea s) do nº1, do artigo 13º, 

do DL 137/2012, de 2 de Julho. 

 

Estiveram presentes todos os membros que constituem este Conselho Geral, à exceção dos 

seguintes conselheiros: António Bebiano, Manuel Monteiro, Ana Paula Rodrigues, Américo Dias, 

Carla Adriana Pinto, Maria de Fátima Lopes, Ana Felícia Pinto e Inês Pereira. 

             Dando início à Ordem do Dia, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior que, após ter 

sido sujeita a retificações de algumas das intervenções de alguns conselheiros, foi aprovada pela 

maioria dos ora presentes naquela reunião. 

            Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, o mesmo foi remetido para associação com o 

ponto três, uma vez que ao mesmo está vinculado. Porém, o presidente do conselho geral lembrou 

que este mesmo Projeto termina no final deste ano escolar.  

Assim, continuando com o ponto número três, procedeu-se à apreciação do relatório da 

autoavaliação do Agrupamento, resultante da atividade da equipa de avaliação interna e já antes 

apreciado pelo conselho pedagógico. Salientou-se que relativamente ao acompanhamento de casos 

pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - CPCJ, se registou um aumento do número de 

casos do primeiro para o segundo períodos ao nível do jardim de infância, do 1º ciclo, do 5º ano e 

do 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos) e ainda dos 10º e 11º anos, destacando-se esse aumento mais 

significativo nos primeiros dois níveis da escolaridade (jardim de infância e 1º ciclo).  
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Quanto aos contactos com os encarregados de educação (EE) não se regista nenhuma 

alteração significativa no 1º ciclo, entre o 1º e 2º períodos. Ao nível do 2º ciclo, houve uma certa 

regularidade nas entrevistas e contactos com os encarregados de educação. No terceiro ciclo, 

registou-se uma presença de encarregados de educação nas reuniões de 67% (sessenta e sete 

porcento) no 7º ano, 74% (setenta e quatro porcento) no 8º ano e 72% (setenta e dois porcento) no 

9º ano. Ao longo do 2º período, houve um contacto maior dos EE’s com os Diretores de Turma no 8º 

ano. Ao nível do secundário, o número de EE’s ausentes continua a ser mais significativo nos 12ºC e 

12ºD, o que se compreenderá porque muitos dos alunos já são encarregados de educação deles 

próprios. 

Procedeu-se à análise dos casos de indisciplina: no pré-escolar, verificaram-se dezanove 

casos de crianças com comportamentos desajustados e cinco casos de crianças com indisciplina 

grave. No 1º ciclo, verifica-se uma descida significativa do número de casos de crianças com 

comportamentos desajustados (de quarenta e um para vinte e oito casos). No entanto, verifica-se 

uma subida de casos de indisciplina grave (de quatro para sete casos). Na escola de Maceda 

verificou-se uma descida do número total de ocorrências entre o primeiro e segundo períodos, no 

entanto houve um maior número de ocorrências em alunos do 7º ano. Ao nível do agrupamento, no 

2º período, sobressaíram mais os casos de indisciplina no 5º e 9º anos de escolaridade. É também 

de salientar o aumento de número de medidas sancionatórias aplicadas, como a repreensão 

registada e a suspensão até três dias, com 14 (catorze) casos e 18 (dezoito) casos, respetivamente. 

O presidente do conselho geral destacou a relevância desta situação, interpelando a atenção dos 

conselheiros para esta problemática, nomeadamente para as situações que ocorrem nas idades e 

níveis de escolaridade mais precoces.  

Em seguida, foram analisados os resultados escolares obtidos no 2º período. Relativamente à 

avaliação no nível pré-escolar (3 e 4 anos), realçando-se as áreas da Matemática, Educação Artística 

e Linguagem Oral que apresentaram 45% (quarenta e cinco porcento) e 42% (quarenta e dois 

porcento) de alunos com dificuldades. A educadora Manuela referiu que, no caso da Educação 

Artística, o comportamento está relacionado com as dificuldades das crianças nesta área. Também 

ao nível da área de Formação Pessoal e Social se registaram 34% (trinta e quatro porcento) e 32,5% 

(trinta e dois vírgula cinco porcento) para os três, quatro e cinco anos, respetivamente.  

No que se refere ao primeiro ano do 1º ciclo, a escola da Estrada é a escola com os 

resultados escolares mais fracos no primeiro ano, seguindo-se a escola do Campo Grande. 
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Relativamente à percentagem de sucesso, esta apresenta valores elevados, de uma forma geral, nas 

turmas do 1º ano. 

Relativamente ao 2º ano, as escolas que apresentam médias a Matemática mais baixas, 

quando comparadas com a média geral da turma, são as escolas da Estrada, da Praia e do Outeiral. 

No que se refere ao Português, as escolas da Murteira, da Praia e do Outeiral registam percentagens 

de sucesso inferior às outras escolas. Relativamente ao 3º ano, os resultados das escolas do 

Gavinho, da Torre e da Relva são superiores aos das outras. No 4º ano, as médias das turmas das 

escolas do Gavinho e da Estrada desceram, enquanto que as das turmas das escolas da Torre, da 

Relva e da Murteira são superiores.  

  No que diz respeito ao 2º ciclo, mais precisamente ao 5º ano de escolaridade, no 2º período 

registou-se que os resultados da disciplina de Matemática são mais débeis, com uma média de 3,04 

(três vírgula zero quatro). No que se refere às médias das turmas, destacam-se, pelos valores mais 

elevados, as turmas do 5ºD, 5ºA e 5ºB. A quantidade de positivas é elevada na maioria das turmas, 

mas a qualidade do sucesso não lhe corresponde quando analisamos os resultados. 

No 6º ano de escolaridade continuamos a registar que a disciplina de Matemática está com 

uma média inferior às médias das outras disciplinas. Relativamente às médias por turma, destaca-se 

o facto de todas as turmas apresentarem percentagens de positivas acima dos 80% (oitenta 

porcento), porém a qualidade do sucesso remete para uma média que varia entre os níveis três e 

quatro de turma para turma. 

No que concerne ao 7º ano de escolaridade, as disciplinas com as médias inferiores a três, 

são Ciências da Natureza, seguindo-se a Matemática, Inglês, Português e Físico-Química. 

Pedindo a palavra, a diretora do Agrupamento, Estela Rocha, salientou que no ano anterior 

não houve exames de sexto ano e os alunos passaram quase todos ou muitos já com dificuldades, 

enquanto há dois anos atrás reprovaram 33 (trinta e três) alunos.  

O presidente do conselho geral, Rogério Pinto, acrescentou que todos os exames tendem a 

pressionar todos os atores e intervenientes no processo educativo e a exigir, naturalmente, mais 

empenho, concentração e implicação dos alunos, tendendo também a concorrer quer para o 

cumprimento das metas estabelecidas no nosso sistema de ensino, quer para a sua «medição» e 

aferição. Acrescentou que, não sendo um defensor acrítico dos exames, considera que os efeitos 

perversos da ausência de exames serão maiores do que os que decorrerão da sua inexistência, 

valendo a pena o sistema repensar qual a melhor fórmula e modelo de aplicação dos diversos 
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exames. Finalizou, concluindo que concorda com a escolaridade obrigatória, mas não com a 

escolaridade unificada que vem concorrendo, na sua perspetiva, para os índices de insucesso. 

Anotou-se que, com estes resultados, a maioria destes alunos parecem indiciar um perfil para vir a 

integrar um Curso de Educação e Formação no próximo ano. 

Prosseguindo com os resultados do 7º ano, relativamente à média por turma, registamos 

quatro turmas com médias inferiores a três, nomeadamente 7º D, 7ºF, 7ºG e 7ºH. Destacam-se as 

turmas 7ºB,7ºE,7ºC, 7ºJ, 7ºA e 7ºI com resultados ligeiramente superiores ao nível 3 (três). 

No oitavo ano de escolaridade, verifica-se que a disciplina de Português apresenta a média 

mais baixa, seguindo-se as disciplinas de Francês, de Matemática e de Ciências da Natureza. Mais 

uma vez se destaca a percentagem de positivas, até aos 90% (noventa porcento) em todas as 

turmas, mas a qualidade do sucesso não lhe corresponde, apresentando valores entre o máximo de 

três vírgula cinquenta e quatro (3,54) e o mínimo de três vírgula zero cinco (3,05). 

Às 19:55h saiu a conselheira Marta Reis, conforme previamente informara. 

O conselheiro Marco Botelho referiu que há turmas em que existe um grande número de 

alunos repetentes, com muitos níveis inferiores a três, o que prejudica a média das turmas. 

A propósito, a diretora do Agrupamento anotou que na escola de Maceda existe uma turma 

de percurso curricular alternativo (PCA) para dar resposta a situações de insucesso escolar 

reiterado. Acrescentou que as turmas desta escola são turmas com características muito próprias e 

adiantou que, para o próximo ano letivo, estarão previstas duas turmas de Cursos de Educação e 

Formação (CEF) na escola Secundária para dar resposta a estes casos de insucesso escolar. A 

diretora referiu ainda que é fácil fazer o levantamento dos alunos repetentes para frequentarem 

estes cursos, mas por vezes o que se verifica é que há repetentes com características diferentes uns 

dos outros. A dificuldade está em fazer turmas homogéneas com o mesmo currículo. Além disso, os 

encarregados de educação têm de concordar com a frequência do seu educando num Curso de 

Educação Formação. 

Analisando os resultados escolares do 9º ano, registou-se, pelos seus fracos valores, a média 

da disciplina de Matemática (2,82) e a da disciplina de Física e Química (2,93). Estas médias são 

consideradas muito baixas e podem indiciar que, presumivelmente, no próximo ano letivo a maioria 

dos alunos poderá vir a optar pela área de Ciências Humanas e Sociais. Quanto à percentagem de 

positivas das turmas de 9º ano, é de 70% (setenta porcento) para cima, mas a média por turma não 

chega ao nível 4 (quatro), indicando que a qualidade do sucesso não se revela significativa.  
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No ensino secundário, após a análise dos resultados escolares ao nível do 10º ano, verifica-se 

que as turmas têm um aproveitamento suficiente. No 10ºA, as disciplinas de Português, de Ciências 

de Físico e Química, de Biologia e de Filosofia registam uma média de cerca de 11,5 (onze valores e 

meio). No 10ºB, registam-se valores nestas disciplinas um pouco acima, situando-se no intervalo 

entre 12 (doze) e 13 (treze) valores. No 10ºC, a disciplina de Filosofia regista uma média mais baixa 

(9,79 - nove, vírgula setenta e nove). Mas nesta mesma turma as disciplinas de Português, de 

História e de Geografia registam médias na ordem dos 11 (onze) valores. No que se refere à 

percentagem de positivas no 10º ano, é de salientar a disciplina de História A com 48,28% (quarente 

e oito vírgula vinte e oito porcento), a menor percentagem, enquanto as outras disciplinas têm 

percentagens de positivas superiores. Relativamente à média do 10º ano deste período, esta é 

considerada suficiente.  

No 11º A, as médias por disciplina registam valores entre 14 (catorze) e 15 (quinze), 

destacando-se a Educação Física com 18,12 (dezoito vírgula doze). No 11º B, a disciplina de Filosofia 

apresenta percentagem de positivas inferior à das restantes disciplinas. No 11º C, os valores da 

média das disciplinas específicas situam-se entre os 11 (onze) e os 13 (treze) valores. Relativamente 

à percentagem de positivas por disciplina no 2º período, esta é elevada, mas a qualidade dessas 

positivas é considerada suficiente. 

Após a análise dos resultados do 2º período, no 12º ano, verificamos que no 12ºA a média 

das disciplinas de Português, de Matemática e de Biologia é de 13 (treze) valores, o que é 

considerada suficiente. No 12ºB, as médias das disciplinas referidas são idênticas. No 12º C, as 

médias das disciplinas de Português, de História e de Geografia encontram-se no intervalo entre os 

12 (doze) e 13 (treze) valores. 

Analisando a média por disciplina no 12º ano, esta encontra-se dentro do intervalo que varia 

entre os doze e treze valores para as disciplinas de Português, de Matemática, de História A, e de 

Geografia. Mais uma vez se verifica que a percentagem de positivas é boa, mas a qualidade do 

sucesso é suficiente. 

Analisando os resultados da avaliação dos cursos profissionais de Multimédia, destacam-se 

os módulos de HCA, de Inglês, de Matemática e de Física. No 11ºD, a média da turma obtida é de 

13,72 (treze vírgula setenta e dois). 

No 11ºE, do curso de Multimédia, existem alunos com módulos em atraso nas disciplinas de 

Matemática, de AI e de SI. A média desta turma situa-se nos 12,32 (doze vírgula trinta e dois) 
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valores. No 12ºD, não existe um número preocupante de alunos com módulos em atraso e a média 

da turma é de 13,35 (treze vírgula trinta e cinco). Na turma de CEF, o 8ºJ, a média da turma é de 3,2 

(três vírgula dois). Na turma 9ºI, do curso vocacional, caracterizada como uma turma problemática 

ao nível da indisciplina, existem 6 (seis) alunos com mais de 6 (seis) módulos em atraso. O 

aproveitamento desta turma é de 12,05 (doze vírgula zero cinco) valores. Ao jeito de conclusão, o 

presidente do conselho geral referiu que nos cursos profissionais os alunos vão fazendo os seus 

percursos de ensino com sucesso aceitável, sem evidenciarem grande número de módulos em 

atraso, o que, a verificar-se, constituiria um constrangimento significativo desses percursos. 

Acrescentou que tal pode revelar, relembrando o que antes dissera sobre a escolaridade unificada, 

que seria necessário que o Ministério da Educação encontrasse sistemas alternativos e percursos 

diversificados para acudir à diversidade dos alunos, que cada vez mais precocemente a evidencia, e 

assim ajudasse a combater o insucesso escolar. 

Por fim, o presidente do conselho geral formulou um voto de apreço à equipa responsável 

pelo tratamento dos dados da avaliação interna. 

Terminada a observação exaustiva do documento, o Conselho Geral aprovou, por 

unanimidade, a apreciação realizada.      

Relativamente ao ponto número quatro, o presidente do conselho geral informou os 

conselheiros que a aprovação do mapa de férias da diretora ocorrerá posteriormente e aproveitou 

para relembrar que o mandato termina no dia 25 de junho, pelo que a tomada de posse da diretora, 

na sequência da sua recondução, ocorrerá naturalmente por essa data que, acontecendo este ano 

ao domingo, transitará para o dia imediato, 26 de junho, segunda-feira. Informou que convocará a 

Comissão de Acompanhamento e Avaliação da Diretora para estimar procedimentos atinentes à 

cerimónia dessa tomada de posse. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte e horas e vinte e cinco 

minutos, e da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, 

Idalina Maria Reis Sá Silva, e pelo presidente do Conselho Geral. 

 

A Secretária: ________________________________  

 

O presidente: ________________________________________ 
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 ATA NÚMERO TRINTA E UM DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta e cinco 

minutos, reuniu-se o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Esmoriz / Ovar Norte, na sala 

dezasseis da escola sede, para dar cumprimento à ordem de trabalhos, conforme segue: 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.  

Ponto dois: Apreciar a resposta dada pelo Conselho Pedagógico ao Conselho Geral, de acordo com a 

deliberação tomada na reunião deste órgão, realizada no dia 04 de maio de 2017, a questões do 

domínio curricular, seguindo o preceituado no artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, nomeadamente 

o determinado nas alíneas m), n) e p) do ponto 1., e no ponto 3., daquele artigo. 

Estiveram presentes todos os membros que constituem este Conselho Geral, à exceção dos 

seguintes conselheiros: António Bebiano, Manuel Monteiro, Ana Cunha, Paulo Ruivo, Deolinda 

Pereira, Ana Felícia Pinto e Inês Pereira. 

             Dando início à Ordem do Dia, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior que foi 

aprovada por unanimidade dos ora presentes naquela reunião. 

            Antes de passar ao ponto dois da ordem de trabalhos, o presidente do Conselho Geral 

agradeceu o convite que recebeu para a Festa das Colheitas de Maceda, lamentando não ter podido 

comparecer. Aproveitou ainda para felicitar o grupo PercutaRufar pelo seu décimo aniversário, bem 

como para informar que a Comissão de Acompanhamento da Ação e Avaliação da Diretora irá reunir 

no próximo dia doze, às dezoito horas, a fim de definir os procedimentos, quanto ao espaço e 

tempo, em que a tomada de posse da diretora se irá realizar, com plenos poderes para o efeito 

delegados por este órgão. 

  Prosseguindo com o ponto dois, o presidente do órgão começou por apresentar um 

documento elaborado pelas conselheiras Ana Felícia Pinto e Inês Pereira, enviado via e-mail com 

solicitação expressa das subscritoras para que do teor do mesmo fosse dado conhecimento a este 

conselho, no qual contestavam a fórmula para apuramento da classificação final do domínio 

cognitivo, fundamentando-o com exemplos de avaliações de diversos alunos e disciplinas. De 

seguida, apresentou o documento “APRECIAÇÃO DA RESPOSTA DADA PELO CONSELHO 

PEDAGÓGICO AO CONSELHO GERAL, DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO TOMADA NA REUNIÃO 
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DESTE ÓRGÃO, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2017” elaborado pela Comissão Permanente que 

reuniu para o efeito no dia trinta e um de maio. Uma vez analisado este documento, o presidente 

do Conselho Geral perguntou aos presentes se pretendiam algum esclarecimento, acrescentar ou 

sugerir algo. Passados breves momentos, como ninguém se pronunciou, passou-se à votação. Assim, 

posta à votação, aquela proposta foi aprovada por unanimidade, pelo que será remetida como 

decisão do órgão ao conselho pedagógico, através da diretora do agrupamento, procedimento 

habitual. 

Em jeito de conclusão, o presidente do Conselho Geral afirmou que estas diferenças de 

opiniões, sendo pontuais, ajudam-nos a tirar algumas ilações e a evoluir. É normal que haja opiniões 

diferentes, salientando, no entanto, que o mais importante é que todos trabalhem para o bem do 

Agrupamento. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às dezanove horas e quinze minutos, 

e da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Carla 

Adriana Pinto, e pelo presidente do Conselho Geral, Rogério Pinto. 

 

A Secretária: ___________________________________________________________  

 

O presidente: _________________________________________________________ 
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 ATA NÚMERO TRINTA E DOIS DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e trinta e 

cinco minutos, na Biblioteca da escola sede, perante o Conselho Geral e demais membros da 

comunidade educativa, na sequência da recondução no cargo por via do cumprimento dado ao 

definido no ponto 3. do artigo 25.º do Decreto–Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação que lhe 

foi conferida pelo Decreto–Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, foi conferida posse a Maria Estela Tomé 

da Rocha, professora do quadro de agrupamento, para o exercício das funções de Diretora do 

Agrupamento de Escolas de Esmoriz/Ovar Norte, conforme documento em anexo. 

Estiveram presentes todos os membros que constituem este Conselho Geral, à exceção dos 

seguintes conselheiros António Bebiano, Manuel Monteiro, Ana Paula Rodrigues, Tânia Maria 

Rodrigues Pinto Branco e Deolinda Pereira, que o presidente do conselho geral fez questão de 

apresentar à assembleia presente nesta sessão aberta à comunidade. E, continuando, enfatizou o 

momento e a importância do mesmo face ao facto de se tratar de uma recondução, o que traz 

vantagens pelo conhecimento do território e das suas especificidades que a diretora possui. Referiu 

ainda que a diversidade de opiniões, que possa ter existido ao longo do mandato, encara-a como 

uma oportunidade para que das contraposições ressaltem elementos de enriquecimento em favor 

do agrupamento, pois o mais importante é o que resulta de bem ou de bom para o Agrupamento. 

Sublinhou que ninguém caminha sozinho e mais do que a busca do unanimismo, parece-lhe 

importante a unidade que resultará justamente da agregação do esforço, das vontades e dos 

contributos de todos os que no território dia a dia procuram dar o seu melhor. Por fim, congratulou 

a diretora por todo o empenho e dedicação dispensados no desempenho do cargo, bem como o dos 

elementos que a acompanharam ao longo do mandato cessante, e renovou os votos de sucesso 

para a nova fase que agora começa, enfatizando que muito deseja este sucesso, pois sê-lo-á 

também do agrupamento. Tomou a liberdade de formular estes votos também em nome de todos 

os membros do conselho geral, a quem aproveitou para, publicamente, agradecer a disponibilidade 

e a prestimosa colaboração e cooperação. 

De seguida, abriu um momento para os demais conselheiros usarem da palavra.  

Tomando a palavra, a conselheira e vereadora do pelouro da educação, Dr.ª Ana Cunha, 

começou por afirmar que era uma honra para a Câmara fazer parte deste órgão. Prosseguiu dando 
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os parabéns à diretora pelo trabalho efetuado nestes últimos quatro anos e renovou os votos de 

bom mandato. 

O representante dos pais e encarregados de educação, conselheiro Sérgio Silva, acrescentou 

que o sucesso da diretora será o sucesso de todos, e o conselheiro Paulo Ruivo aproveitou para dar 

os parabéns pelo bom trabalho desenvolvido. 

A conselheira Marta Reis, pertencente à IPSS de Maceda e conselheira em representação da 

comunidade, salientou a importância de se dar continuidade ao trabalho desenvolvido, 

incentivando à melhoria e afirmando a disponibilidade para a colaboração e apoio. 

A conselheira Inês Pereira, representante dos alunos, em jeito de despedida, já que termina 

o 12º ano, desejou votos de bom trabalho para o próximo mandato. 

Após a tomada de posse, interveio a diretora, começando por agradecer a presença de todos 

(docentes, coordenadores de estabelecimento, pessoal técnico e operacional, alunos, autarcas, 

parceiros) e em especial os membros do Conselho Geral por terem aceitado a sua recondução. 

Salientou que pretende fazer do agrupamento uma referência no país, pois, disse, temos que ser 

ambiciosos e sabemos bem o que pretendemos. Aproveitou ainda para um agradecimento especial à 

equipa que mais diretamente trabalhou consigo (professoras Sónia Brito, Carla Cruz, Conceição Neto 

e Rosa Amélia Ferreira) e anunciou que vai continuar a contar com a colaboração da mesma equipa 

nos próximos quatro anos. 

Por fim, e retomando a palavra, o presidente do conselho geral renovou os votos de 

felicidades e de bom trabalho à diretora agora empossada e a toda a equipa que a acompanhará, e 

aproveitou para, publicamente, agradecer à conselheira Carla Adriana todo o esforço dispensado no 

desempenho da árdua função de Secretária do conselho geral e à conselheira Idalina Sá, que 

substitui aquela nas suas ausências e impedimentos. 

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às dezanove horas e quarenta 

minutos, e da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, 

Carla Adriana Pinto, e pelo presidente do Conselho Geral, Rogério Pinto. 

 

A Secretária: ___________________________________________________________  

O presidente: __________________________________________________________ 
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 ATA NÚMERO TRINTA E TRÊS DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL 

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas, reuniu-se o Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Esmoriz / Ovar Norte, na sala dezasseis da escola sede, para dar 

cumprimento à ordem de trabalhos, conforme segue: 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior.  

Ponto dois: avaliar a execução do projeto educativo (nos termos da alínea c) do n.º 1, do artigo 13.º, 

do DL 137/2012, de 2 de julho).  

Ponto três: Apreciar e aprovar o relatório final de execução do plano anual de atividades (nos termos 

da alínea f) do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de Julho).  

Ponto quatro: Apreciar os resultados do processo de autoavaliação (inerente à alínea k) do n.º1, do 

artigo 13º, DL 137/2012, de 2 de Julho).  

Ponto cinco: Apreciar e aprovar propostas de alteração ao regulamento interno do agrupamento (nos 

termos da alínea d) do n.º 1, do artigo 13.º, do DL 137/2012, de 2 de Julho). 

 

Estiveram presentes todos os membros que constituem este Conselho Geral, à exceção da 

conselheira Ana Cunha. 

             Dando início à Ordem do Dia, procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por 

unanimidade dos ora presentes naquela reunião. 

  Prosseguindo com os trabalhos, o presidente do conselho geral propôs a articulação dos pontos dois 

e três, uma vez que o Projeto Educativo está diretamente ligado ao Plano Anual de Atividades. Durante a 

análise dos documentos, foram salientados alguns aspetos, a saber: 

- o presidente do Conselho Geral realçou o elevado número e diversidade de atividades e respetivo 

grau de consecução, bem como sugeriu que o documento sistematizasse os aspetos mais positivos e 

negativos. Por fim, endereçou um agradecimento a todos os envolvidos neste processo, com destaque para o 

pessoal docente, mas também para o pessoal não docente, parceiros, instituições, pais e encarregados de 

educação. 

- a diretora do agrupamento reforçou o que tinha sido dito, afirmando que, de facto, grande parte 

destas atividades só se concretizaram dada a colaboração dos encarregados de educação, associações de pais 

e comissões de pais, diversas entidades nossas parceiras, tais como a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal 

e os Bombeiros Voluntários. Finalizando, a professora Estela Rocha expressou o seu contentamento pelo 

governo ter voltado a garantir a comparticipação das visitas de estudo pela Ação Social Escolar no caso dos 

alunos carenciados, garantindo, deste modo, a equidade de participação de todos os alunos. Por outro lado, 
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há igualmente uma alteração importante porquanto as visitas de estudo passam a revestir caráter 

obrigatório, o que realça a importância das mesmas. Assim, caso um encarregado de educação não pretenda 

autorizar a participação do seu educando numa determinada visita de estudo terá que justificar essa 

ausência. 

Terminada a observação exaustiva dos documentos, o Conselho Geral aprovou, por unanimidade, o 

relatório final da execução do Plano Anual de Atividades, o qual consuma os objetivos do Projeto Educativo, 

que assim esgota o prazo da sua vigência. 

Relativamente ao ponto número quatro, procedeu-se à apreciação dos resultados do processo de 

autoavaliação do Agrupamento, resultante da atividade da equipa de avaliação interna. Durante a apreciação 

do documento, foram salientados os seguintes aspetos: 

- há um elevado número de alunos do agrupamento, cerca de uma centena, referenciados na CPCJ.  

- Presença dos encarregados de educação: as ausências não são muito substantivas. Ao nível do 

secundário, o número de encarregados de educação ausentes continua a ser mais significativo no décimo-

segundo ano, o que se compreenderá porque muitos dos alunos já são encarregados de educação de si 

próprios. 

- Dados relativos à indisciplina por ciclo/ ano: estes dados, disponíveis relativamente ao pré-escolar e 

ao 1.º ciclo, indicam que, neste terceiro período, os dados estabilizaram quanto ao número de casos 

relativamente à média dos dois períodos anteriores. 

- Resultados escolares obtidos no terceiro período no primeiro ciclo: os resultados mais débeis surgem 

no segundo ano, tendo onze alunos ficado retidos. Da análise das médias e percentagens de sucesso por 

turma, no terceiro ano verifica-se que as turmas apresentam percentagens globais de positivas acima de 

noventa e cinco porcento. As turmas Relva3, Estrada3, Murteira3(4) e Outeiral2 obtiveram percentagens 

globais de positivas de cem porcento. As turmas do quarto ano obtiveram, na generalidade, bom 

aproveitamento, tendo obtido percentagens de positivas acima dos oitenta e cinco por cento, nas diferentes 

áreas. Assim, perspetivam-se bons resultados no próximo ano, nas turmas do quinto ano. 

19 horas – entrou o conselheiro Marco Botelho 

As turmas de quinto ano com melhores resultados são o 5ºD, H e A. A turma que obteve resultados 

mais baixos foi o 5ºC. A disciplina que apresenta uma percentagem de positivas mais baixa é Matemática 

seguida de Inglês. 

As turmas de sexto ano apresentam resultados muito positivos evidenciando-se tanto pela média 

global como pela percentagem de positivas a turma do 6ºH. A turma com resultados mais baixos é a turma 

do 6º A. A disciplina em que os resultados são mais baixos, no 6º ano, é Matemática.                                                          
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No sétimo ano, as turmas do 7ºD, F, G e H apresentam resultados mais débeis, enquanto as turmas B, 

E e J apresentam, globalmente, os melhores resultados. As disciplinas com percentagens de positivas mais 

baixas são Matemática, Inglês e Ciências. 

No 8º ano, a percentagem de positivas nas turmas varia entre os setenta e sete porcento no 8ºE e 

noventa e sete porcento no 8ºB. As turmas de 8º ano atingiram uma percentagem de positivas de noventa 

porcento. As disciplinas com resultados mais baixos são Francês, seguida das disciplinas de Matemática e 

Português. 

Relativamente ao 9º ano, as turmas do 9ºA, 9ºG e 9ºB apresentam os melhores resultados. O 9ºD e o 

9ºE apresentam os resultados mais débeis. Os dois indicadores analisados informam-nos que a disciplina de 

Matemática apresenta os resultados mais baixos, seguida da disciplina de Inglês. 

No 10º ano, a percentagem de classificações positivas varia entre setenta e oito porcento no 10ºC e 

os noventa e dois porcento no 10ºA.  

As médias de classificações por turma variam entre os 13,53, no 11ºC, e os 15,94, no 11ºA. 

No décimo-segundo ano, a percentagem de positivas mais elevada é a da turma 11ºC e a mais baixa a 

do 11ºB. 

No que se refere aos resultados dos exames nacionais do 12º ano, após ter sido feita uma análise aos 

resultados escolares dos últimos três anos, conclui-se que este ano os resultados são globalmente bons, o 

que significa que estamos a trabalhar bem.  

No respeitante ao 9º ano, verifica-se que entre a média nacional e a média dos resultados do 

agrupamento a diferença é mínima (Português: nacional - 58%; AEEON - 57%; Matemática: nacional - 53%; 

AEEON - 52%). 

A conselheira Ana Paula, representante de CPCJ, referiu que o concelho de Ovar  apresenta uma taxa 

elevada de falta de assiduidade e que existe muito insucesso aliado ao absentismo e indisciplina, fruto do 

desleixo de alguns pais, referindo que este agrupamento compartilha naturalmente, em maior ou menor 

grau, estas caraterísticas, salientando-se, no entanto, a preocupação em sinalizar os casos críticos. 

Relativamente ao ponto quatro, foram apresentadas as seguintes alterações ao Regulamento Interno 

(de que se apresenta em anexo a contraposição entre a redação até hoje em vigor e as alterações 

aprovadas): 

- art.º 38.º, 39.º e 40.º - O Coordenador da Articulação e Gestão Curricular é substituído pelo 

Coordenador dos Projetos de Desenvolvimento. Esta proposta acarreta, igualmente, alterações nas alíneas f) e 

b) dos artigos 32.º e 37.º, respetivamente, e nos artigos 39.º e 40.º (competências e mandato). Depois de 

discutidas as vantagens e desvantagens, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

Por consequência desta alteração, os artigos relativos a Dos Projetos de Desenvolvimento Educativo 

passam a ter a seguinte redação: 
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«Artigo 107.º - Definição: 1. Os projetos de desenvolvimento educativo são aqueles que mais direta 

ou indiretamente se direcionam para o enriquecimento curricular, ou complemento curricular, e visam 

melhorar ou completar o programa educativo e formativo das atividades letivas ou educativas, e serão de 

alguma forma mais forte ou debilmente articulados com alguma ou algumas das Estruturas de Coordenação 

Educativa e Supervisão Pedagógica. 2. Os projetos de desenvolvimento educativo têm como público-alvo 

toda a comunidade escolar e podem revestir a forma de programas, projetos, clubes, ateliês ou outra, 

podendo, ou não, destinar-se a públicos-alvo específicos. 3. Estes projetos de desenvolvimento educativo 

destinam-se a motivar os alunos para a aprendizagem, a contribuir para o seu enriquecimento educativo, 

formativo, académico, cultural e cívico, e também para a sua integração escolar ou inserção na comunidade. 

4. Os projetos de desenvolvimento educativos devem ser diversificados e, preferencialmente, estender as 

suas atividades ao meio, atuando no âmbito do ambiente, da saúde, do desenvolvimento pessoal e social, 

das novas tecnologias da informação, da preservação do património e da formação de valores que 

contribuam para a formação integral dos indivíduos. 

Artigo 108.º - Funcionamento: 1. Cada programa/projeto/clube/ateliê será dinamizado pelos 

professores intervenientes e contará com um coordenador nomeado pelo diretor que fará a articulação com 

outras estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica, com os serviços técnico-pedagógicos 

ou com os serviços técnicos e com os órgãos de gestão, de acordo com o que determinar o diretor ou o 

conselho pedagógico. 2. Cada coordenador, nomeado nos termos do ponto anterior, disporá no seu horário 

de horas da componente de estabelecimento para o desenvolvimento da sua ação e de acordo com a 

natureza da mesma. 3. Cada coordenador desenvolverá a sua ação na dependência da Estruturas ou 

Estruturas de Coordenação Educativa e Supervisão Pedagógica com que a mesma de alguma forma, mais 

forte ou debilmente, se articula. 4. Para a dinamização ou concretização de 

programas/projetos/clubes/ateliês, a cada professor envolvido serão atribuídas horas da componente de 

estabelecimento do seu horário de acordo com a natureza do projeto. 5. Os núcleos – 

programas/projetos/clubes/ateliês – elaboram o seu próprio regulamento ou regimento, desde que a 

regularidade ou especificidade do seu funcionamento o justifiquem, e que será homologado por despacho do 

Diretor do Agrupamento, ratificado pelo Conselho Geral e fará parte integrante, como anexo, do 

Regulamento Interno.».  

- art.º 48.º, número dois, Conselhos de Áreas Disciplinares: foi proposto que apenas funcionem 

conselhos de áreas disciplinares desde que haja três ou mais docentes. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. 

- art.º 49-º - Composição - número três, alíneas n) e o). Proposta emanada do Departamento de 

Línguas e assumida pelo Conselho Pedagógico: 

“n) Língua Portuguesa – docentes dos grupos de recrutamento 200, 210, 220, 300. “ 
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“o) Línguas Estrangeiras – docentes dos grupos de recrutamento 120, 220, 320, 330 e 350.” 

A proposta foi provada por unanimidade. 

- art.º 73.º- Coordenador dos Diretores de Turma: foi proposta a criação de um subcoordenador dos 

Diretores de Turma (DT’s) do 3.º ciclo para coadjuvar os diretores de turmas nas escolas em que não lecione 

o coordenador dos DT’s deste ciclo. Da discussão desta possibilidade, paralelamente à proposta do conselho 

pedagógico, assumida como a proposta A, surgiu uma outra proposta, identificada como a proposta B, com 

as redações que se seguem: 

Proposta A: “3. Haverá um subcoordenador do 3º ciclo nomeado pelo diretor em cada uma das 

escolas básicas deste ciclo de ensino para coadjuvar os diretores de turma destas escolas;  

Proposta B: “3. Haverá um subcoordenador do 3º ciclo nomeado pelo diretor em cada uma das 

escolas básicas deste ciclo de ensino, de entre os diretores de turma deste ciclo, para coadjuvar o 

coordenador dos diretores de turma do 3 ciclo naquelas escolas em que este não leciona;”.  

Postas à votação, ganhou a proposta A, com dezanove votos a favor e um voto contra. 

Por consequência, os números 3., e 4., daquele artigo 73.º, passam a ser renumerados com 4., e 5., 

respetivamente.  

- Relativamente ao acesso ao Quadro de Mérito dos alunos, art.º 2º, alínea b), foi proposto que o 

aluno apenas possa ter um nível três para poder aceder ao quadro de mérito, passando a redação, então, a 

ser a seguinte: “art.º 2º, alínea b) O aluno não pode ter nenhum nível inferior a três e apenas poderá ter um 

nível 3”. Posta à votação, a proposta foi aprovada com dezoito votos a favor e dois contra.  

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às vinte horas e vinte e cinco minutos, e da 

qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Carla Adriana Pinto, e 

pelo presidente do Conselho Geral, Rogério Pinto. 

 

A Secretária: ___________________________________________________________  

 

O presidente: _________________________________________________________ 
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